سێههم

بهشی 


ئاماده کردنی  :رهحمان نهقشی

خوێنهری هێژا له  61مانگی رابردوو دا کۆمهاڵنی وهزاڵه هاتووی خهڵکی سوورییه دژی زۆڵم زۆری و ریژیمی دیکتاتۆری بنهماڵهی ئهسهد ،زۆر بویرانه و ئازایان هاتوونه سهر شهقام و به دروشمی
شؤڕشگێرانه بۆ چاکسازی و ئازادی یه دێموکراتی یهکان لهخۆبردوویی زۆریان له خۆ نیشان داوه ،سهرهرای ئههو هههموو کوشهتارهی هێههه سههرکوتکهرهکانی رێژیمهی سهوورییه ،ورده ورده ئاکهامی ئههو
خهباته ریژیمی دیکتاتۆری ئهسهد له رووخان نیهیک دهبێتهوه .به هیوای سهرکهوتنی داخوازه رهواکانی کۆمهالنی خهڵکی سوورییه و نهمانی رێژیمه دیکتاتۆرهکانی رۆژههاڵتی نێوهراست.
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بولوك دەیڤید له لێکۆڵینهوهیهکدا بۆ "پەیمانگەى واشنتۆن" دهڵێ که رووسهیه تها ئێسهتا نەك هههر پاڵپشهت ،،بگهرە رێگهرى گهرتنەبەرى رێوشهوێنی گونجهاوی نێهودەوڵەت ،بهۆ
راگرتن ،توندوتیژى لەدژى راپەڕین ،خەڵك ،سوورییه کردوه و به دژی ئۆپۆزیسیۆنی بهشار ئهسهد جوواڵوهتهوه.
ناوهندێکی راوێژکهاری یهکیههتیی واڵتهانی عههرهبی بهه ئامهاژه بهه بههردهوامیی توندوتیژییههکان لهه سهوورییه داوای کهرد کهه مهئمووریههتی چهاوهدێرانی بیهانی لههو واڵتهه لهه
زووترین کاتدا کۆتایی پێ بێ .به وتهی ئهو ناوهنده چوونی چاوهدێران تا ئێستا هیچ کاریگهرییهکی له سهر رێژیمی سوورییه بۆ راگرتنی سهرکوتی ناڕازیان نهبوه.
وەزارەتههی بەرگریههی بریتانیهها بە پشههتیوانی نههاتۆ خەریكههی ئامههادە كردنههی چەنههد گەاڵڵەیەكههی نهێنههی بههۆ دیههاری کردنههی "نههاوچەی دژە فههنین" لە واڵتههی سههوورییەن ،بەاڵم ئەم
گەاڵڵەیە سەرەتا پێویستی بە پشتگیریی شووڕای ئەمنیەتی رێكخراوی نهتهوه یهکگرتووهکان هەیە.
نهبیل عهرهبی ،سکرتێری گشتیی یهکیهتیی واڵتانی عهرهبی له کۆنفنانسێکی خهبهریدا له قاهیره باسهی کشهانهوهی ئهڕتهشهی سهوورییهی لهه نێهو شهارهکان کهردوه بههاڵم لهه
ههمان کاتیشدا گوتوویهتی که تهک تیرهاوێژهکان ههڕهشهی سهرهکی بۆ سهر خهڵکانی مهدهنی ئهو واڵتهن.
نیکۆال سارکووزی ،سهرکۆماری فهڕانسهش رۆژی سێ شهممه ،به پێی مهئمووریهتی چاوهدێرانی یهکیهتیی واڵتانی عهرهبی گوتی که کۆمهڵگای جیهانی دهبێ دڵنیا بێ لههوهی
که چاوهدێرانی یهکیهتیی واڵتانی عهرهبی له سوورییه ئیمکاناتی پێویستیان بۆ ئهنجامدانی لێکۆڵینهوهکانی خۆیان له بهردهست دایه.

ئێهههرانیەوە دەستبەسهههەر كهههردوە .نهههاوبراو دهڵهههێ ئەم  5كەسهههە ،جلهههی كرێكهههارانی شهههارەوانییان لەبەر دابهههووە ،بەاڵم لە نهههاوچەی شهههەڕ دا کهتوونهتهههه بهردهسهههتی هێههههه
بهرههڵستکارهکانی دهوڵهت.
سههەرۆكی شهههوورای نەتەوەیهههی كههاتیی سهههوورییە لە وتهههووێژ لەگەڵ تلویهیهههۆنی ئەلعەرەبههیەدا گهههوتی كە ئهههێمە لەگەڵ خەڵكهههی ئێههران ههههیچ كێشهههەیەكمان نهههیە ،بەاڵم لەگەڵ
دەسەاڵتدارانی ئێران کێشهمان زۆرن.
سههرچاوه دهوڵهتییهههکانی سهوورییه زانیههاریی وردیههان لهه پێناسههی قوربانییههانی ئههو رووداوه به و نهکردۆتهههوه ،بههاڵم ژمههارهی کههوژران و برینهداربوونی ئهههو تهقینهوهیههه 641
کهسهیان پشتناست کردۆتهوه.
گوتهبێژی بان کی مۆن له نیۆیۆرک له زمان سکرتێری گشتیی رێکخراوی نهتهوه یهکگرتوهکان گوتی که توتدوتیژی له هههر شهێوهیهکدا لهه سهوورییه قبهووڵ نهاکر  .نهاوبراو
رهوتی رووداوهکانی سوورییهی به کارهسات وهسف کرد.
دوو ناوی شهڕکهری رووسیه له بهندهری تهرتووس له کهنارهکانی واڵتی سوورییه دا لهنگهریان خستوه .رووسیه له سهردهمی یهکیهتیی سهۆڤیهت و لهه  41سهاڵ لههوه پێشههوه
له بهندهری تهرتووس،
نهیارانی دهوڵهتی سوورییه دهڵێن که ئامادهبوونی چاوهدێرانی یهکیهتیی واڵتانی عهرهبی ،کاریگهریهکی ئهوتۆی له کهمکردنهوهی سهرکوتهکان نهبوه.

63

9ی ژانوییهی 2162

64

9ی ژانوییهی 2162

65

61ی ژانوییهی 2162

بەشار ئەسەد ،سەركۆماری سوورییە دهڵێ که بە هیچ شێوەیەك حازر نیە واز لە دەسەاڵت بێنێ.
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بهشار ئەسەد لە قسهکانی رۆژی سێشەممە 21 ،ی بەفرانبار لە زانكۆی دیمشه حاشهای لهه هههموو ئەم راپهۆرت و هەوااڵنە کهرد كە باسهیان لهه سههرکوتی خۆپیشهاندهران بهه
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ئامریكا وێنای دانه بهر رەخنەی قسهکانی بەشار ئەسەد ،سەركۆماری سوورییە بۆ جارێكی دیكە داوای له ناوبراو كردهوه كە لە دەسەاڵت بکشێتهوه.
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بهپێی راپۆرتی ههواڵدهریی "دوغان""،یووسف ئوداباش"،پارێهگاری "کیلی "،له تورکییه ئاشهکرای کهردوه کهه ئههو چهوار ماشهێنه لهه الیههن مههئموورانی گومروکههوه دهسهتیان
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دژایەتی ئامریكا ،فەرانسە و ئاڵمان لەگەڵ چەند بەندی گەاڵڵەی رووسیە لە شوورای ئەمنیەتدا.
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بەپێی راپۆرتی دویچەولە ،ئۆباما لە چاوپێكەوتنێكدا لەگەڵ مەلەك عەبدوڵ  ،پاشای ئۆردۆن بۆ جارێكی دیكەش هەر چەشنە توندوتیژییەكی دامودهزگاکهانی ژێهر فههرمانی
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چاودێرانی یەكیەتیی عەرەب پاش مانگێە خۆیان بۆ پێشكەش كردنی راپۆرتێە لە بابەت بارودۆخی سوورییە ئامادە دەکهن

38
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وەزارەتههی دەرەوەی ئامریكهها رایگەیانههد كە ئەگەر بێتههوو حكههوومەتی بهشههار ئەسههەد هەنگههاوی زیههاتر بههۆ پاراسههتنی باڵوێهخههانە و دیپلۆمههاتە ئامریكاییەكههان لە واڵتەكەی هەڵ

وهزیرانی دهرهوهی یهکیهتیی واڵتانی عهرهبی داوایان له دهوڵهتی سوورییه و گرووپهکانی چهکدار لهو واڵته کردوه تاوهکوو به خێرایهی کۆتهایی بهه هههموو توندوتیژییههکان
بێنن.
رێکخراوی نهتهوه یهکگرتوهکان رایگهیاندوه که له کاتی دهستپێکردنی ناڕهزایهتیهکانی خهڵک به دژی دهسهاڵت له سوورییه لهه نهیکههی  61مانه لهه مهوبههرهوه ،نهیهک بهه
 1ههزار کهس کوژراون.

بنیاری كاربەدەستانی پایهبەرزی واڵت و له سهروو ههموویانهوه خۆی کردوه.
بەشار ئەسەد سەركۆماری سوورییە لە وتەكانی رۆژی سێشەممەی خۆیدا سوور وونی خۆی له سهر ئهوه دووپات کردهوه كە بە "مستی ئاسهنین" وەاڵمهی ئەم كەسهانە بهداتەوە كە
به "تیرۆریست" و "تێكدەر"یان ناو دهبا.

بهسهردا گیراوه و باری ههمووشیان چهکوچۆڵ و کهرهستهی نیهامی بووه.
هاوکات له گهڵ وتارخوێنی بهشار ئهسهد ،یهکێک له کهسانی خهڵکی شاری حهمسی سوورییه تهرمی بێ گیهانی خوشهکهزا شهیرهخۆرهکهی لهه کاتێکهدا نیشهانهکانی ئهشهکهنجه
به سهر گیانیهوه دیار بوو له هێهه ئهمنیهتیهکان وهرگرتهوه.
دەسههت لە كههار كێشههانەوەی یەكێههە لە چههاوەدێرانی یهکیهههتییی عەرەب لە سههوورییە ,ئەنههوەر مالههە ،چههاودێری ئەلجەزایریههی یهکیهههتییی عەرەب لە سههوورییە بە نیشههانەی
ناڕەزایەتی دهربنین بە سەركوتی خوێناویی ناڕازییان لەم واڵتە دا دەستی لە كار كێشایهوە.
قەتهر خوازیاری ناردنی هێهی نیهامی بۆ سهوورییە کهردوه ،شهێ حەمهد بنهی خەلهیفە ئهالی سهانی پاشهای قەتەر پێشهنیاری كهرد كە بهۆ هێهوركردنەوەی دۆخهی سهوورییە یەكە
نیهامیەكانی واڵتانی عەرەبی بۆ ئەم واڵتە بنێردرێن.
ئەنجومەنی نیشهتمانیی سهوورییه ئاشهكرای كهرد ،مسهتەفا شهێ ئەحهمەد ئەفسهەرێكی پلهبههرزی سهوپای سهوورییه ریهەكهانی سهوپای جێهێشهتوە و پەیوەنهدی كهردوە بە سهوپای
سوریای ئازادی ئهو واڵتهوه.
وەزارەتی دەرەوەی فەرانسە رایگهیاندوه که بهڵگهکانی پشهتیوانی كردنهی ئێهران لهه سهوورییه و نهاردنی چەكوچهۆڵ بهۆ ئههو واڵتهه لە الی گرووپێهە لە كارناسهانی رێكخهراوی
نەتەوەیەكگرتووەكان کۆ کراوهتهوه و ئهو بابهتە حاشا ههڵنهگره.
به پێێ راپۆرتی ههواڵدهری فهرمیی سوورییه"سهنا" بهشار ئهسهد بۆ ههموو ئهو کهسهانهی کهه لهه سههرهتای دهسهتپێکردنی ناڕهزایهتیههکان لههو واڵتهه تها ئههوڕۆ دهستبهسههر
کرابوون ،فهرمانی لێبوردنی گشتی دهرکردوه و میدیاکانی دنیای عهرهبیش دهڵێن که ئهوه یهکهمجار نیه که بهشار ئهسهد بنیاری لهو چهشنه دهدا ،کهچی دهروهستیان نابێ.
بان کی مون سکرتێری گشتیی رێکخراوی نهتهوه یهکگرتوهکان رۆژی یهکشهممه 25ی بهفرانبار له بهیرووت دیسان بهشار ئهسهدی راسپارد تا کۆتایی بهه رهوتهی سههرکوتهکان
لهو واڵته بێنێ.
بە پێی راپۆرتی هەواڵدەریی فەرانسە وەزارەتی دەرەوەی سوورییە لە بەیاننامەیەكدا رایگەیاندوه كە ناردنی هێهی واڵتانی عەرەبی بۆ سووریە زیاتر رێگە بهۆ دەسهتێوەردانی
دەرهکی لە كاروباری ئەم واڵتە دا خۆش دەكەن.
بەپێی راپۆرتی رێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان ،لە سەرەتای تێكهەڵچوونەكانی لە سوورییە و لە ماوهی  61مانگی رابردوودا تا ئێستا زیهاتر لە  5هەزار كەس لهه خەڵكهی
مەدەنیی ئهو واڵته كوژراون.
هاتنهوه بهرباسی ئهو گهاڵڵهیه له الیهن رووسیهوه لهه کاتێهک دایهه کهه بە بهنوای دیپلۆماتەكهانی رۆژاوا ئەم رەشنووسهە هیشهتا کهر و کاڵهه و بەڕاشهكاوی سهوورییەی تێهدا
مەحكووم نهکراوه و به خهمساردی له تهنیشت سەركوتی خەڵكی ئهو واڵته تێپهڕیوه.
بەپێی راپۆرتەكان كارناسهانی  65واڵتهی ئەنهدامی شهوورای ئەمنهیەت بهۆ بهاس و لێکدانههوهی ئەم رەشنووسهە کۆبوونهتههوه و لههدواجاردا بنیهاری شهووڕای ئهمنیههتی لهه سههر
دهدر .
دیوید كامێرون رۆژی چوارشەممە لە پارلمانی بریتانیا ،سەركۆماری سوورییەی وەك دیكتاتۆڕی چهارەڕەش نهاوبرد و گهوتی کهه بریتانیها دەبهێ رێچکهیههک بگهرێتە بههر کهه لهه
رهوتی گەمارۆکان دژی سوورییه دا دهست بهسهر هەموو داراییەكانی رێژیمی بهشار ئهسهد دابگر و سەفەری بەرپرسانی سوورییە بۆ بریتانیا قەدەغە بكا.
ئەندامانی شوورای ئەمنیەتی رێكخهراوی نەتەوەیەكگرتووەكهان لە رۆژی چوارشهەممەوە وتووێژەكهانی خۆیهان لەبهارەی دۆخهی سهوورییە دەسهت پهێ كهردوە و بهه وتەی یەكێهە لە
دیپلۆماتەكانی وتووێژكار بە هۆی بیروڕای جیاوازی ئەندامان ،دانیشتنەكە بە باشی نهچۆته پێشێ

ئەسەد دژی ناڕازییانی دەوڵەتی سووری هی مەحكووم كردو داوای وازهێنان و کشانهوهی بهشار ئهسهد له دهسهاڵتی کردهوه.
بەپێی راپۆرتی هەواڵدەریی فەرانسە ،یەكیەتیی ئورووپا  22كاربهدهستی دیكهی سووریهی بە تاوانی دەست تێداههبوون خستۆته لیستی رهشی گهمارۆکانی خۆیهوه.
یەكیەتیی ئورووپا هەروەها  8شیركەت و رێكخراوی دەوڵەتیی سوورییەشی لە لیستی ئهو گەمارۆیانه خستوه.
پیتێر ویتین نوێنهری ئاڵمان له شوورای ئهمنیهتی نهتهوه یههکگرتوهکان ،رووسهیهی بههوه تۆمههتبار کهرد کهه نهاهێێێ شهوورای ئهمنیههت بهۆ ڕاگرتنهی خهوێن رشهتهنهکان لهه
سوورییه بنیارگهلێکی چارهنووسساز بداته دهر و لهم بارهیهوه سهرپێچی دهکا.

نەهێنێتەوە ،واشنگتۆن جگە لە داخستنی باڵوێهخانەكەی هیچ رێگە چارەیەكی دیكەی له بهرد هستدا نامێنێ.
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کۆمیتهی هاوئاههنگی شۆڕشی سوورییه رایگهیاند دهڵێ له رۆژی 23ی دێسامبرهوه یانی کاتی ئامادهبوونی چاوهدێرانی عهرهب له سوورییه تا ئێستا  836کهس کوژراون.
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یهکیهتیی واڵتانی عهڕهب له گهاڵڵهیهک دا داوا لە بەشار ئەسەد ،سەركۆماری سوورییە كردوه كە دەسەاڵت بە جێگرەكەی بسپێر  ،بەاڵم بهشار ئەسەد بهه تونهدی دژایەتیهی
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باراک ئۆباما ،سەرۆک کۆماری ئامریکا دهڵی که دوارۆژەکانی ڕژێمی سوورییه بەرەو ئاوا بوونه و ئهو رێژیمه لە رووخان نهیک بۆتەوە.
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ئەرتەشی سوورییە بۆ جارێكی دیكە لە ماوەی  2رۆژی رابردوودا شاری "حەمما" لە ناوەندی سووریەی وەبەر هێرشی تۆپخانهیی داوه.
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51

27ی ژانوییهی 2162

هێهە رۆژئاواییەكان وێنای یەكیەتیی عەرەب سەرقاڵی كۆ كردنەوەی بنیارنامەیەكن كە تێیدا رێژیمی بەشار ئەسەد مەحكووم بكەن.
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هێههکانی ئهڕتهشی سوورییه خۆیان خسته شاری دووما یهکێکه له ناوهندهکانی گرینگیی نهیارانی دهسهاڵت له نهیکی دیمش  ،پێتهختی ئهو واڵته.
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چاالکانی مافی مرۆڤ له سوورییه دهڵێن که رۆژی ههینی النیکهم  35کهس له دژبهرانی دهسهاڵتی بهشار ئهسهد له شاره جۆراوجۆرهکانی ئهو واڵته کوژراون.
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ئەرتەشی سوورییەی ئازاد وێنای راگەیاندنی هەواڵی گرتنی ئەم  5چهکدارهی کۆماری ئیسالمی داوای لە کاربهدهستانی ئهو رێژیمه كۆمهاری ئیسهالمی كهردوه كە هههرچی زووه
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چاالکانی مافی مرۆڤ له سوورییه دهڵێن که له رۆژی شهممه 8 ،ی رێبهندانیش  66کهسی دیکه له ناڕازییان له دهورووبهری شاری دیمش کوژراون.
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سهرچاوه دیپلۆماتیک و زانیارییهکان باس لهوه دهکهن خالید مهشعهل ،سهرۆکی دهفتهری سیاسیی حهماس بۆ ههمیشه سوورییهی به جێ هێشتوه.
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چاوهدێری مافهکانی مرۆڤ له سووریه که بنکهکهی له شاری لهندهنه ،دهڵهێ رۆژی یهکشههممه النیکههم  11کههس لهه ناوچهه جۆراوجۆرهکهانی سهوورییه کهوژراون کهه  21کههس
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بهرپرسێکی وهزارهتی خهزێنهداری ئهمریکا له وتووێژ لهگههڵ هههواڵنێری بهی بهی سهی لهه نیۆیهۆرک گوتوویههتی کهه دهوڵههتی ئههو واڵتهه زانیاریگههلێکی کهوتۆتهه دهسهت کهه
پیشان دهدهن ئێران بۆ یارمهتیدانی سوورییه نهوتی ئهو واڵته دهکنێتهوه و بۆ بهندهری دهیلهم له باشووری ئێرانهی رادهگهواز تها لهه بازاڕهکهانی جیهانیهدا بهۆ ئههو واڵتههی
بفرۆشێ.
رۆژنامەی فیگارۆ لە دوایین ژمارەی خۆیدا نووسیویەتی كە دوای تێپەڕینی زیاتر لە  61مانگە بەسهەر ناڕەزایەتیەكهانی خەڵكهی سهوورییە ،ئێهران هەروا و تەنهانەت زیهاتر لە
پێشووش پشتی هاوپەیمانی ئیستراتیژیكی خۆی لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا گرتوه.
عەرەبستان چاوەدێرانی خۆی لە واڵتی سوورییە كشاندەوەو هۆكارەكەی بۆ ئەمە گەڕاندەوە كە مەئموورانی چهاوەدێری یەكیەتیهی واڵتهانی عەرەب لهه کارهکهیانهدا سههرکهوتوو
نهبوون

یەكگرتووی نیشتمانی پێە بێنێ و هەل بۆ هەڵبژاردنی ئازاد و نو بنەخسێنێ.
دژبهرانی دهسهاڵتی سوورییه دهڵێن که تهرمهکانی  11کههس لهه نههیارانی دهسههاڵتیان لهه نهخۆشهخانهیهکی دهوڵهتیهدا دۆزیوهتههوه کهه لهه سههر جهسهتهی هههموویان شهوێنی
ئهشکهنجهی پێوه دیار بووه.

ئەم هەڵوێستەی یهکیهتیی واڵتانی عهڕهبی كردوه.
جێرمههی بههوئێن ،سەرنووسههەری "كاروبههاری رۆژهەاڵتههی نههاڤین"ی بههی بههی سههی كە ئێسههتا لە سههوورییەیە ،دەڵههێ ئەنههدامانی یهکیهههتیی واڵتههانی عهههڕهب بههۆ كۆتههایی هێنههان بە
توندوتیژییەكانی سوورییە ئێستا له نیوخۆیاندا ناكۆكیان كەوتۆتە نێوان.

کۆماری ئیسالمیی ئێرانه.
سێرگێئی الۆرف" ،وەزیری دەرەوەی رووسیە دەڵێ واڵتەكەی ناتوانێ پێشنیارێە قبووڵ بكا كە یەك الیەنە و بە بێ راوێژ لەگەل رووسهیە ،چهین ،برێهیهل ،هینهد و ئافریقهای
باشوور درابێ و دواتر وهک بنیاری شووڕای ئەمنیەت حیسابی له سهر بکر

ئهسهد دهر کردوه.

تهواوی هێهە نیهامیەكانی خۆی لە سوورییە بەرێتە دەر .

لهوان خهڵکانی مهدهنی بوون.
وەزیری دەرەوەی عەرەبستان رایگەیاند كە یەكیەتیی واڵتهانی عەرەب لههبارهی بە رەسهمی ناسهینی شهوورای میللیهی سهوورییە ،وەك نهوێنەری رهسهمیی خەڵكهی ئەم واڵتە بنیهار
دەدەن.
بەپێهی راپههۆرتی ئەلعەرەبهیە ،شههوورای میللیههی سهوورییە كە گەورەتههرین ئۆپۆزیسهیۆنی دژی رێژیمههی بهشههار ئەسهەدە ،لە كەسههایەتیە سیاسهییەكان و حیهبەكههانی دژی دەوڵەتههی
سوورییە و پاش پهرهسهندنی ناڕەزایەتییەكانی خەڵكی ئەم واڵتە پێە هاتوه.
بە پێی راپۆرتی رۆژنامەی" ئەلمیسر ئەلیەوم" یەكێە لە فەرماندەرانی ئەرتەشی ئازادیی سوورییە گوتوویەتی که شەوی یەكشەممە كاروانێە لە ماشهێنەكانی دەوڵەت هەوڵهی
داوە خۆی بگەیەنێتە فرۆكەخانەی نێودهوڵهتیی دیمش  ،بەاڵم گروپەكانی ئەرتەشی ئازادهی سوورییە پێشیان پێ گرتوون و تهقه و پێکدادان له نێویاندا دروست بووه.
بە پێی راگەیاندنی وەزارەتی دەرەوەی رووسیە ،دەوڵەتی بەشار ئەسەد قبووڵی كردوە كە لە مسكۆ بە شێوەیەكی غهیره رەسمی لەگەڵ دژبەرانی دابنیشێ .ئهوهش لهه حاڵێهک
دایههه کههه یەكێههە لە ئەنههدامانی پههلەبەرزی شههووڕای دژبەرانههی سههوورییە بە هەواڵههدەریی رۆیتێههرزی راگهیانههدوه کههه ئەم شههووڕایە بەدژی هەر چەشههنە دانووسههتانێكە كە لەژێههر
چاودێریی رووسیەدا بکر .

مانگیفیۆرییهی2162
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ئەرتەشی ئازادیی سوورییه دەڵێ که بەشار ئەسەد نیوەی خاكی سوورییەی لە دەست داوە و ئێمە زیاتر لە نیوەی خاكی سوورییەمان لە بەردەست دایە.

18

6ی فیۆرییهی 2162

راگهیهنهکانی سهر به کۆماری ئیسالمیی ئێران باسیان لە رفاندنی گرووپێكی  66كەسیی دیكە لە زیارەتكەرانی ئێرانی کردوه که لە الیەن گرووپێكی نەناسهراوەوە لهه خهاکی
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نهیە  611كەس لە شەڕو پێكدادانی نێوان دژبەرانی دەوڵەت و هێهە ئهمنیهتییهکانی بەشار ئەسەد لەم واڵتەدا كوژران.
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دانیشتنی شوورای ئهمنیهتی رێکخراوی نهتهوه یهکگرتوهکان له بارهی قهیرانی سوورییه و لێکدانهوهی پێشنووسی بنیارنامهیهک بهۆ داواکردنهی کشهانهوهی بهشهار ئهسههد لهه
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به پێی راپۆرتی رێکخراوی نهتهوه یهکگرتوهکان ،ژمارهی کوژراوهکانی سوورییه له ماوهی  61مانگی دواییدا نهیکهی  1ههزار کهس بووه.
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دیپلۆماتهکانی شوورای ئهمنیهتی رێکخراوی نهتهوه یهکگرتوهکان له سهر وتووێژهکانی خۆیان بۆ قایل کردنهی رووسهیه لهمههڕ پشهتیوانی کهردن لهه بنیارنامهیههک بههردهوامن
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رووسیه و چین رۆژی شهممه65 ،ی رێبهندان بنیارنهمهی شوڕای ئهمنیهت له دژی سوورییهیان ڤێتۆ کرد.
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واڵتانی رۆژئاوا كردەوەی رووسیە و چین لەمەڕ ڤێتۆ كردنی بنیارنامەی شهوورای ئەمنیەتهی رێكخهراوی نەتەوەیەكگرتووەكانیهان لە ممكهوومكرانی توندوتیژییههکانی دهوڵههتی

84

5ی فیۆرییهی 2162

85

5ی فیۆرییهی 2162

81

5ی فیۆرییهی 2162

87

1ی فیۆرییهی 2162

88

1ی فیۆرییهی 2162

89

1ی فیۆرییهی 2162

91

1ی فیۆرییهی 2162

96

7ی فیۆرییهی 2162

سوورییه دا رفێندراون.
هاوپهیمانیی نهیارانی دهسهاڵتی بهشار ئهسهد ،ناسراو به شوورای نیشتمانیی سوورییه ،پێشنیاری رووسیهی لهبارهی نێوبژیهوانیی وتووێژهکهانی ئاشهتی لهه نێهوان ئههوان و
دهوڵهتی بهشار ئهسهدیان رهد کردهوه.
هاوکات چاالکانی سیاسیی نهیاری دهوڵهتی سوورییه لهو واڵته ب ویان کردۆتهوه که له رۆژی دووشهممه دا ،هێههکانی حکوومهتی  95کهسیان له سهرانسههری ئههو واڵتهه و
له شارهکانی وهک حهم ،و دیمش کوشتوه.
كۆشههههكی سههههپی بههههۆ جههههارێكی دیههههكە رایگەیانههههدهوه كە شههههوورای ئەمنیەتههههی رێكخههههراوی نەتەوەیەكگرتووەكههههان دهبههههێ بههههۆ نەهێشههههتنی سههههەركوت و تونههههدوتیژی لە الیەن
دەوڵەتی بهشار ئەسەدەوە ،پشتیوانی لە خەڵكی ئەم واڵتە دەكا.

دهسهاڵت بێ هیچ ئاکامێک کۆتایی پێ هات و رووسیه جارێکی دیکهش دژایهتیی خۆی لهگهڵ بنیارنامهی پێشنیارکراوی یهکیهتیی واڵتانی عهڕهب دهربنی.
ویتالی چوورکین نوێنهری ههمیشهیی رووسیه له رێکخراوی نهتهوه یهکگرتوهکان دهڵێ که واڵتهکهی پشتیوانی لهه ههیچ چهشهنه گهمارۆیههکی نهاردنی چههکوچۆڵ بهۆ سهوورییه
ناکا.
رێکخراوی لێبوردنی نێونهتهوهیی ههڵوێستی رووسیهی له پێوهندی لهگهڵ پێشنووسی بنیارنامهی نو لهدژی سوورییه ناپهرپرسانه زانیوه و مۆسکۆ بهه دهسهت هههڵگرتن لهه
دانانی لهمپهر له بهردهم ههوڵهکان بۆ راگگرتنی خوێننشتنهکانی سوورییه بانگهێشت دهکا.

که بهرنامهی یهکیهتیی واڵتانی عهڕهبی بۆ کۆتایی هێنان به چهند مان توندوتیژی له سوورییه پشتناست دهکاتهوه.
به پێی راپۆرتی ههواڵدهری رۆیتێرز ئهو گهاڵڵهیه لهو ئهگهرهدا دهدرێته دهست کاربهدهستانی سوورییه که وهک عهلی عهبدوڵ ساڵح ،سههرکۆماری یهمههن مهافی پاراسهتنی
قانوونی به بهشار ئهسهد بدر و ناوبراو له بهرامبهر قانووندا پارێهراو بێ.
له کاتێکدا هێهی ئینتهامی کۆماری ئیسالمیی ئێران باس لهوه دهکا که به سهرنجدان بهه رفانهدنی زیارهتکههرانی ئێرانهی لهه سهوورییه ،سهنوورهکانی ئێهران بهۆ سههفهری ئههو
واڵته بهستراوه ،ئهلعهڕهبیه رایگهیاند که رۆژی ههینی  1ئێرانی دیکه له سوورییه رفێندراون.
رامی عەبدوڕەحمان ،سەرۆكی چاوەدێری مافی مرۆڤی سوورییە ,له درێژهی توند و تیژییهکانی سوورییه و رۆژی هەینی لە پهالماری هێهه ئهمنیهتییههکانی سهوورییه بهۆ سههر
خۆپیشاندهرانی شاری حومسی سوورییە النیكەم  267كەس كوژران و سەدان كەس بریندار بوون.
بورهان غههلیوون ،سههرۆکی شهوورای نیشهتمانیی سهووریه رۆژی هههینی رایگهیانهد کهه ئهگههر ئێهران بهه دهرکردنهی بهیاننامهیههک مافههکانی خههڵکی سهووریه بهۆ گهیشهتن بهه
نیهامێک له سهر بنهمای دێموکناسی و شۆڕشی خهڵکی ئهو واڵتهه بهۆ رزگهاربوون لهه دهسهت رێژیمهی سههرهڕۆی ئێسهتا بهڕهسهمی بناسهێ ،ئههوان ئامهادهی گفتووگهۆ لهگههڵ ئههو
واڵتهن.

سوورییه دژی خۆپێشاندەرانی ئهو واڵته ،مەحكووم كرد.
به پێی راپۆرتی ههواڵدهری رۆیتێرز ،مۆنسێف مهرزووقی ،سهرکۆماری توونێ ،رایگهیاند که باڵیۆزی سوورییهیان لهو واڵتهه دهر کهردوه و چهی دیکهه رێژیمهی دهسههاڵتداری
سوورییه بهڕهسمی ناناسن.
باراک ئۆباما ،سهرکۆماری ئهمریکا وێنای مهحکوومکردنی رهشهکوژیهکهی شاری حوم ،لهه سهووریه داوای لهه شهووڕای ئهمنیههت کهرد کهه بهه خێرایهی لههدژی ئههو بهێ بهزهییهه
بهردهوامانه کاردانهوه پیشان بدا.
بهان کهی مهۆن ،سهکرتێری گشهتیی رێکخههراوی نهتههوه یههکگرتوهکان ،ڤێتهۆکردنی بنیارنامههی شههوورای ئهمنیههت لهه بهارهی سهوورییهی لههه الیههن چهین و رووسهیهی بهه نههاردنی
پهیامێکی ههڵه بۆ بهشار ئهسهد زانی.
تەیارە و تۆپ و تانكەكانی سووریه لە سەرلەبەیانیی ئەمنۆ دوشههممهوه بە خەسهتی تۆپبهارانی چەنهد گەڕەكێکهی شهاری " حهوم "،یهان دهسهت پهێ كهردوە و بههپێی راپۆرتهه
سهرهتاییهکان تا نیوهڕۆ النیکهم  29كەس لهو پهالمارانه دا كوژراون
هیالری کلینتۆن به رهخنه له کارشکێنییهکانی چین و رووسیه له شووڕای ئهمنیهتدا رایگهیاند که بارودۆخی کارهساتباری سوورییه ئهوه دهخهواز کهه لهه دهرهوهی رێکخهراوی
نهتهوه یهکگرتووهکاندا له بیری چارهسهریی ئهو کێشهیهدا بین
تەوەكههول كرمههان ،بههراوەی خەاڵتههی ئاشههتی نوبێههل ،گوتههوویەتی كە بەدوای ڤێتههۆكردنی بنیارنههامەی پێشههنیاركراوی شههوورای ئەمنههیەت ،رووسههیە و چههین لهههوهدوا بەرپرسههیاری
سهرهکیی كوژرانی خەڵكی سوورییەن.
شوورای نیشتمانیی سوورییە كە بهه گرینگتهرین گرووپهی دژبەری دەوڵەتهی سهوورییە دادهنهر  ،كردەوەكهانی رووسهیە و چهین لە ڤێتهۆكردنی رەشنووسهی بنیارنهامەی رێكخهراوی
نەتەوە یەكگرتووەكانی مەحكووم كردو ئەم كردەوەیەی بە ئیهن پێدان بە دەوڵەتی سوورییە بۆ بهردهوامیی كوشتنی خەڵكی ئەم واڵتەی له قهڵهم دا.
هیالری کلینتۆن ،وهزیری دهرهوهی ئهمریکا قهولی داوه که واڵتهکهی گهمارۆکان له دژی رێژیمی سوورییه توندتر بکاتهوه و لهگههڵ ئهوهشهدا گههمارۆی نهو لهه سههر کههرتی

راگواستنی دهریایی و پووڵ بۆ دیمش دابنێ.
92
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وهزیری دهرهوهی بریتانیا ویلیام هی رایگهیاند که باڵیۆزی وڵآتهکهی بۆ راوێژ پێ کردن له سوورییه بان کردۆتهوه
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بەپێی راپۆرتی هەواڵدەریی رۆیترز ،بان كی مون به دهرکردنهی بەیاننامەیەكهدا رایگهیانهدوه كە پهرهسهنهندی كوشهت و بنهکهانی سهوورییە ،بە تهایبەت لە مهاوەی دوو رۆژی
رابردوودا زۆر مەترسیدارەو دەبێ بە خێرایی ئەم کوشتاره رابگیر .

94

7ی فیۆرییهی 2162

ئهمریکا باڵوێهخانەی خۆی لە واڵتی سوورییە داخست و هەموو ئەندامانی باڵوێهخانه و دیپلۆماتهکانی لە دیمش  ،پێتەختی ئەم واڵتە گەڕاندەوە.
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ئیخوانەلموسلیمینی میسر رێژیمی تاران بەوە تاوانبار دەكا كە بە هاودەستیی رێژیمهی بەشهار ئەسهەد دەسهتیان داوەتە كوشهتاری خەڵكهی سهوورییە و پێهی وایە کهه رووسهیە و
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دەوڵەتەكانی ئیسپانیا ،ئیتالیاو فەڕانسە رایانگەیاند كە باڵوێهەكانی خۆیان له واڵتی سوورییه بە مەبەستی راوێژ پێكردن بانگهێشتی واڵتهکانیان كردۆتهە.
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بەپێی راپۆرتی هەواڵهدەریی فەرانسهە ,واڵتهانی عەڕەبیهی ناوچههی كەنهداو وێهنای مەحكهووم كردنهی حكهوومەتی بەشهار ئەسهەد سههبارهت بهه بههردهوامیی كوشهتوبنی خههڵە،
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رووسیه بان کردنهوهی باڵیۆزهکان له دیمش به شتێکی "نامهنتقی" دهزانێ و پێداگری لهسهر بهڵێنیهکانی ئهسهد بۆ کۆتایی هێنان به توندوتیژییهکان له سوورییه دهکا.
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وهزیههری دهرهوهی ئاڵمههان لهههم بارهیهههوه رهخنهههی لههه ههڵوێسههتهکانی رووسههیه گرتههوه و بهههوهی کههه الوڕۆف چۆتههه ریهههی ماشههێنی پنوپاگهنههدهی دهسهههاڵتی سههوورییهوه پههێ
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ههواڵدهری فهڕانسه رۆژی چوارشهممه ب وی کردهوه النیکهم  62کهس به هۆی هێرشی هێههکانی ئهڕتهشی سوورییه بۆ شاری حوم ،کوژراون.
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بەپێی راپۆرتی هەواڵدەریی رۆیترز ,مەلەك عەبدوڵ  ،پاشای عەرەبسهتان ،رۆژی هەینهی رەخهنەی لە هەڵوێسهتی رووسهیەو چهین لە بهارەی ڤێتهۆكردنی بنیارنهامەی شهوورای
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به پێی راپۆرتهکان ،لیبی  72کاتژمێر مۆڵهتی به دیپلۆماتهکانی سوورییه داوه تاوهکوو ئهو واڵته جێ بێێن.
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بە پێی راپۆرتی هەواڵدەری "ئاسهۆ شهێیتێد پهرێ "،كۆشهكی سهپی بە دەركردنهی بەیاننهامەیەك رایگەیانهدوه كە ئۆبامهاو ئۆردۆغهان لە وتهووێژی خۆیانهدا لە سهەر ئەوە رێهە
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ئهحمهد داود ئۆغێو ،وهزیری دهرهوهی تورکیه ،رۆژی ههینی باسی ئهوهی کرد که واڵتهکهی گهاڵڵهیهکی نوێی بۆ فشارهێنانه سهر دهوڵهتی سوورییه به ئهمریکا داوه.
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راگهیهنه دهوڵهتییهکانی سوورییه ب ویان دهڵێن که دوابهدوای تهقینهوهی دوو بۆمب له شاری حهلهب ،دووههمین شاری گهورهی سوورییه ،النیکهم  28کههس کههس کهوژراون
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به وتهی دهوڵهتی ئهمریکا زۆربهی کهسانی دهستنۆیشتوو و نهیکانی بهشار ئهسهد خهریکی دۆزینهوهی رێگاگهلێک بۆ جێهێشتنی سوورییه و دهربازبوون لهو واڵتهن.
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ژمارهیهک له ئهندامانی ئۆپۆزیسیۆنی سهوورییه لهه کۆنفنانسهێکی چاپهمهنیهدا لهه بێهرلین داوای پشهتیوانیی دهوڵههتی ئاڵمهان لهه خهۆڕاگریی خههڵکی ئههو واڵتهه ،بهڕهسهمی
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رۆژنامهی " ها ئاڕ تێ "،به پشت بهستن به بهڵگهگهلێکی نهێنی باسی ئهوهیان کردوه که رێژیمی ئێران یهک میلیارد دۆالر یارمهتیی سوورییه دهکا.
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له کاتێکدا که هێرشی تۆپخانهیی و پههالماری ئهڕتهشهی سهوورییه بهۆ سههر ناوچهه جیاجیاکهانی ئههو واڵتهه بهردهوامهه ،رۆژی یهکشههممه سهێ دانیشهتن لهه نێهوان واڵتهانی

چینیش لەم تاونانەدا هاوكاریی دەسەاڵتدارانی دیمش دەكەن.

باڵوێهەكانی رێژیمی بەشار ئەسەدیان لە واڵتەكانی خۆیان وەدەرنا.
ئهیهود باراک ،وهزیری بهرگریی ئیسرائیل سهرهڕای دهربنینهی نیگههرانیی خهۆی سههبارهت بههم مهسههلهیه ،گوتوویههتی کهه دهبهێ لهه ئامهادهیی تههواو دابهین بهۆ ئههوهی دوای
رووخانی رژێمی سوورییه ،چهکه پێشکهوتووهکانی سوورییه نهکهوێته دهستی حیهبوڵ .
ئهمریکا رایگهیاند ئهو ئهگهره که بهشار ئهسهد ،سهرکۆماری سوورییه قسهکانی خۆی له بارهی راگرتنی توندوتیژییهکان لههدژی خههلكی ئههو والتهه بخاتهه بهواری جێبههجێ
کردن زۆر کهمه.

ناخۆشبوونی خۆی دهربنی.

ئەمنیەت دژی سوورییە گرت.
قەراره وەزیرانی دەرەوەی  22واڵتی عەرەبی لە حەوتووی داهاتوودا لەسەر ناردنی هەیئەتێكهی هاوبەشهی رێكخهراوی نەتەوەیەكگرتووەكهان و یەكیەتیهی عەرەب بهۆ سهوورییە
لهگهڵ یهکتر ئالوگۆری بیروڕا بکهن.
یهکیهتیی کۆمیتهکانی هاوئاههنگی ناڕهزایهتیهکانی سوورییه باس له کوژرانی النیکهم  615کهس له ناوچه جیاجیاکانی ئههو واڵتهه بهدهسهتی هێههه ئهمنیههتیکانی دهوڵههت
تا ئێوارهی رۆژی پێنج شهممه دهکا که زیاتر له  31کهس لهوان له شاری حوم ،کوژراون.
وهزارهتی کاروباری دهرهوهی چین رایگهیاند لێژنهیههک لهه ئۆپۆزیسهیۆنی سهوورییه چهنهد رۆژ لهمهوبههر سههفهری پکههنیان کهردوه و لهگههڵ چهای جهۆن وهزیهری دهرهوهی ئههو
واڵته چاوپێکهوتن و گفتووگۆیان بووه.

كەوتوون كە درێژە بە مەحكووم كردنی هەوڵەكانی دەوڵەتی بەشار ئەسەد لە سوورییە بدەن.
بهپێی راپۆرتی سانا ،ههواڵدهریی رهسمیی سوورییه ژێنێناڵ عیسا ئهلخولی سهرۆکی نهخۆشخانهیهکی سپای ئهو واڵته و فهرماندهیهکی بااڵی ئهرتههش کهوتهه بههر تهقههی
چهند چهکدارێکی نهناسراو و کوژرا.
نوێنەرانی عەرەبستان رەشنووسی بنیارنامەیەكی نوێیان لە كۆڕی گشتی رێكخراوی نێونەتەوەیی دا ب و كردەوە .ئەم رەشنووسە تایبهت بە مەسەلەی سوورییە ئامهاده کهراوه و
لەودا بە تەواوەتی پشتیوانی له گەاڵڵەی یەكیەتیی عەرەب بۆ كۆتایی هێنان بە خوێننێژی كراوە.
یەكیەتیی واڵتانی عەڕەب لە كۆبوونەوەی نایاسهایی شهووڕای خۆیانهدا باسهیان لە مەسهەلەی پچنانهی تەواوی پێوەنهدییەكانیان لەگەڵ كاربەدەسهتانی ئێسهتای سهوورییە و بە
رەسمی ناسینی شووڕای نیشتمانیی ئۆپۆزێسیۆنی ئەم واڵتەی كردوه.
"فرانسههێ ،دێنێ ه " و "ئێههدوارد لههۆك" راوێژكههارانی تههایبەتیی بههان کههی مههون بههۆ كاروبههاری مافەكههانی مههرۆڤ لە بەیاننامەیەكههدا وریاییههان كههردەوە كە ئەم هێرشههانەی كە دژی
ناڕازییان لە سوورییە دەكر  ،جینایەت دژی مرۆڤایەتیە.
ئاکامهکانی راپرسهییهک کهه رۆژی هههینی 26ی رێبهنهدان لهه ماڵپههڕی ئینتێرنێتهی "ئهاتالنتیکۆ" به و بۆتههوه ،بهاس لههوه دهکها کهه سههدا 56ی خههڵکی فهڕانسهه دهڵهێن کهه
هێههکانی رێکخراوی نهتهوه یهکگرتوهکان دهبێ پێش به توندوتیژییهکانی رێژیمی سوورییه لهدژی نهیارانی دهوڵهتی ئهو واڵته بگر .

و  235کهسیش بریندار بوون.

ناسینی شووڕای نیشتمانیی سوورییه وهک نوێنهری راستهقینهی خهڵک و دهرکردنی باڵیۆزی رێژیمی ئهسهد له واڵتی ئاڵمانیان کرد.

عهڕهبی له بارهی قهیرانی سوورییه له قاهیره ،پێتهختی میسر بهڕێوه چوو.
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ئەلمونسیف ئەلمەرزووقی سەركۆماری توونێ ،له كۆنفرانسێكی رۆژنامەوانیدا لە"نەواكشووت" ،پێتەختی مووریتانی داوای لە بەشار ئەسەد كردهوه كەلە دەسەاڵت بکشێتهوه.
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ئۆپۆزیسیۆنی سوورییه ممهممهد ئهلدابی ،بهرپرسی لێژنههی چهاوهدێرانی یهکیههتیی عههڕهبی لهه سهووریهی بهه الیههنگری لهه بهشهار ئهسههد و جینایهتههکانی ئههو تۆمههتبار
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هاوکات لهگهڵ بهڕێوهچوونی دانیشتنی وهزیرانی دهرهوهی ئهندام له یهکیهتیی واڵتانی عهڕهبی لهه قهاهیره ،ممهممههد ئهلهدابی ،بهرپرسهی لێژنههی چهاوهدێرانی یهکیههتیی
واڵتانی عهڕهبی له سوورییه دهستی له کار کێشایهوه.
وەزارەتی دەرەوەی رووسیە دەڵێ تا ئەوكاتەی كە رەشنووسی بنیارنامەی دژی سوورییه لهگهڵ رووداوهکانی ئهو واڵته به هاوسەن نەزانهێ ،مسهكۆ پشهتیوانی لە گواسهتنەوەی
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ئەندامانی شوورای نیشتمانیی سوورییه بە ب وکردنهوهی بەیاننامەیەك ،پشتیوانیی خۆیان لە خەباتی خەڵكی ئێران بۆ دەستەبەركردنی ئازادی و دێموكراسی دەربنیوه.
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نهیارانی دەوڵەتی سوورییە رۆژی سێشەممە رایانگەیاند كە ژمارهی كوژراوانی رۆژی دووشەممە لە ناوچە جیاجیاكانی ئەم واڵتە النیکهم  43كەس بوون.
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گوتهبێژی وهزارهتی دهرهوهی چین رۆژی پێنج شهممه رایگهیاند که ژای جوون ،جێگری وهزیری دهرهوهی چین ،ئهڕۆ ههینی بۆ سهفهرێکی دوو رۆژه دهچێته سوورییه.
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واڵتانی ئهندام له رێکخروی نهتهوهیه یهکگرتووهکان بنیاریان داوه لە كۆبوونەوەی گشتی دا هەڵسوكەوتی سوورییە لەگەڵ ناڕازیانی ئهو واڵته ممكووم بكهن.
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بان كی موون ،سكرتێری گشتی رێكخراوی نهتهوه یهکگرتووهکان رۆژی پێنج شهەممە 27 ،ی رێبەنهدان رایگەیانهد کهه رێژیمهی بەشهار ئەسهەد تهاوانی دژە مرۆڤهی بەرامهبەر بە
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ئەندامانی یەكیەتیی ئوروپا رۆژی پێنج شەممە بە زۆرینەی دەن  ،رهزامهندیی تهواویان بۆ پێكهێنانی تێپەڕگەی ئەمن بۆ دژبەرانی سوورییە كۆ كردەوە.
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بهرپرسێکی بااڵی زانیاریی ئهمریکا دوای پهسندکرانی بنیارنامهی کۆڕی گشتیی رێکخراوی نهتههوه یههکگرتوهکان بهۆ مههحکوومکردنی بهشهار ئهسههد ،چهاالکبوونی ئهلقاعیهده
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ئهو پهروهندهیه و پرسی سوورییه بۆ كۆڕی گشتیی رێكخراوی نهتهوه یهکگرتووهکان ناكا.
ئۆپۆزیسیۆنی سوورییە لەم كۆبوونەوەیەدا سهرلهنو واڵتانی پشتیوانی بهشار ئهسهدیان وریا کردهوه که کۆتایی بهو ههڵوێسهتانهیان بێهنن ،چهونکی ریژیمهی بەشهار ئەسهەد
بێ هیچ شە و گومانێە دەڕووخێ و ئهو رێژیمانه له سوورییهی دوارۆژ دا ناتوانن خۆیان ببیننهوه.
نههوێترین پێشههنیارهکانی یهکیهههتیی واڵتههانی عهههڕهبی بههۆ نههاردنی پههارێههرانی ئاشههتیی رێکخههراوی نهتهههوه یهههکگرتوهکان و والتههانی عهههڕيبی بههۆ سههوورییه ،لهگهههڵ دژایهههتی
ئهلجهزایر و لوبنان رووبهڕوو بۆوه ،بهاڵم لهالیهن واڵتانی رۆژئاواییهوه پێشوازی لێ کرا.
نهوێنەری سههوورییە لە میسههر وێههنای دەركردنههی بەیاننههامەیەك رایگەیانههد کهه واڵتەكەی گەاڵڵەی تههازەی یەكیەتیههی عەرەب بههۆ چارەسههەریی قەیرانههی سههوورییە بە تەواوی رەد
دەكاتەوە.

رووسیەو چینهوه گرتوه.
ناوی پیالی ،كۆمیسیری بەرزی مافی مرۆڤی رێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان لە كهۆڕی گشهتی رێكخهراوی نەتەوەیەكگرتووەكانهدا بە تونهدی رەخهنەی لە كردەوەكهانی دەوڵەتهی
بەشار ئەسەد لە سوورییە گرت و کردهوهکانی رێژیمی ئهسهدی به توندی مهحکووم کرد.
ئهمریکا دهڵێ که نیگهرانی ئهوهیه ئهو چهکوچۆڵههی ئێهران و رووسهیه دهیخهنهه بهردهسهتی دهسههاڵتی بهشهار ئهسههد لهه سههرکوتی دژبههرانی دهوڵههتی سهوورییه کههڵکی لهێ
وهرگیر .
بەپێی راپۆرتی هەواڵدەریی ئیسنا ،كۆبوونەوەی واڵتانی عەرەبی لە عێراق بە بێ بەشداری واڵتی سوورییە بەڕێوە دهچێ .وتەبێژی دەوڵەتی عێهراق دهڵهێ كە بەغهدا داوای
لە دیمش نەكردوە كە بەشداری لە كۆبوونەوەكانی واڵتانی عەرەبیدا بكا.

خەڵكی سوورییە ئەنجام دەدا.

لهو واڵتهی به شتێکی جێی نیگهرانی زانیوه.
رۆژێههە پههاش پەسههند كرانههی بنیارنههامەی مەحكههووم كردنههی رێژیمههی سههوورییە بە هههۆی سههەركوت كردنههی خوێنههاویی خەڵكههی ئەم واڵتە لە كههۆڕی گشههتی رێكخههراوی نهتهههوه
یهکگرتووهکاندا ،شاری "حۆم "،بۆ  64رۆژ بە خەستی كەوته بەر پەالمار.
هێهههه ئهمنیهتیهههکانی سهههوورییه رۆژی شهههممه هێرشهههیان کههرده سههههر گهههورهترین خۆپیشهههاندانی نارازیههانی دهسهههاڵتی سهههوورییه لههه دهمشههه کههه لهههه کههاتی دهسهههتپێکردنی
ناڕهزایهتیهکانهوه تا ئێستا رێک خراوه .ئهو خۆپیشاندانه له ناوچهی ئهمنیهتیی "ئهلمهزه" ههڵکهوتوو له یهک کیلۆمیتریی کۆشکی سهرکۆماریی سوورییه بهڕێوه چوو.
هاوكات لەگەڵ پهرهسهندنی خۆپێشاندانەکان له سوورییە که تهنیا له رۆژی هەینیدا كهوژران و برینهداربوونی دەیهان كەسهی لهێ کهوتههوه ،بریتاینها و فەرانسهە داوایهان لە
الیەنە جۆراوجۆرەكانی دژبهری بهشار ئهسهد لهو واڵته کردوه که یەكگرتوو بن تا جیهان بتوانێ بۆ رووخاندنی بهشارا ئهسهد یارمەتییان بدا.
بەپێی راپۆرتی "سانا"  ،هەواڵدەریی حكوومەتی سوورییە رۆژی شەممە  29ی رێبەندان بەرپرسێكی پایهبهرزی ئەم واڵتە لە شاری حەڵەب تێرۆر كراوە و لە هههمان کاتهدا
دژبەرانی ئەسەد گوتوویانە هێهەكانی دەوڵەت بۆ جارێكی دیكە پەالماری شاری حومسیان داوە.
بە پێی راپۆرتەكان" ،ممەممەد عەمرەو" ،وەزیری دەرەوەی میسر ،پاش چاوپێكەوتنێە لەگەڵ نوێنەری ئەم واڵتە لە سوورییە كە ئێستا لە قهاهیرەیە ،داوای لهێ كهردوە كە
جار له میسر بمێنێتەوە و تا ئاگادارکردنهوهی دووباره سهردانی سوورییه نهکاتهوه.
بهشار ئهسهد سهرکۆماری سوورییه ،سهرهڕای درێژهی سهرکوتی نیهامی نهیارانی دهسهالت لهو والته ،بهرنامهی خۆی بۆ بهڕێوهبردنی شانۆی رێفراندۆم له کۆتهایی حههوتووی
داهاتوو بهڕێوه دهبا.
به پێی ئامارهکانی رێکخراوهکانی مافی مرۆڤ ،هیهه ئهمنیهتیهکانی سووریه له ماوهی  66مان ناڕهزایهتی خهڵکی ئهو واڵتهه النیکههم  1111کههس لهه خههڵکیان کوشهتوه و
دهوڵهتی ئهسهدیش ئیدیعا دهکا زیاتر له  2111سهربازی ئهڕتهش و هێهه ئهمنیهتیهکانی ئهو واڵته له تێکههڵچوون لهگهڵ نهیاره چهکدارهکان گیانیان له دهست داوه
رۆژنامهی رۆژی خهڵکی چین که گوتهبێژی حیهبی کۆمۆنیستی چینه ،له الپهڕهی یهکههمی رۆژی دووشههممهی خۆیهدا نووسهیویهتی کهه ئاکهامی بههردهوامیی پشهتیوانی واڵتهانی
رۆژئاوا له نهیارانی دهسهالتی سوورییه ،روودانی شهڕێکی نێوخۆیی دهبێ که هیچ رێگهچارهیهک جگه له دهستێوهردانی چهکدارانهی واڵتانی بیانی ناهێێێتهوه.
بێسما کوودمانی ،له ریبهرانی شووڕای نیشتمانیی سووریه ،رۆژی چوارشهمه 3ی رهشهمه به ههواڵدهری رۆیتێرزی گوتوه که شووڕای نیشتمانیی سوورییه رۆژلهگههڵ رۆژ زیهاتر
پێی خۆش دهبێ که دهستێوهردانی نیهامی والتانی بیانی له سوورییه بێته ئاراوه.
له راگهیهنراوی تایبهتی حیهبی نوور لهو بارهیهوه هاتوه که ئێمه سیاسهتی دهوڵهتی سوورییه که خهریکی شهڕ لهگهڵ خهڵکهکهی خۆیههتی ،بهه تونهدی مههحکووم دهکههین

و پێوهندییهکانی خۆمان لهگهڵ تاران که پشتیوانی له رێژیمی بهشار ئهسهد دهکا ،به تهواوی دهپچنێنین.
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له خۆپیشاندانی رۆژی ههینی خهڵکی شارهکانی حوم ،و حهلهب ،دووههمین شاری گهورهی سوورییه  26کهس کوژران و دهیان کهسیش بریندار بوون.
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وهزیری دهرهوهی قهتهریش ،شێ حامد بن جاسم ئالی سانیش داوای پێکهێنانی هێهێکی عهڕهبی بۆ پاراستنی ئاشتی له سوورییهی کرد .ئههو گوتیشهی ئێمهه دهمانهههو ئههو
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وەزیرانی دەرەوەی واڵتانی یەكیەتیی ئورووپا لە دوایین دانیشتنی خۆیاندا پرسی سهپاندنی گەمارۆی نو دژی دەوڵەتی بهشار ئەسەدیان تاوتو كرد.
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له کاتێکدا ناکۆکیی چین و رووسیه لهگهڵ رۆژئاوا له سهر سووریه پهرهی سهندووه ،وهزیرانی یهکیهتیی ئورووپا له خولێکی نوێی گههمارۆکان ،بهانکیی ناوهنهدی و هێنهدێک
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رێبهرانی بهووتنهوهی فهلهستینی حهماس دهڵێن که به هۆی توندتربوونهوهی بشێوییهکان له سوورییه ،ئهو واڵتهیان بهجێ هێشتوه و له میسر و قهتهر جێگیر بوون.
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ناوی پیالی كۆمیسێری بەرزی رێكخراوی مافەكانی مرۆڤ :كۆمەڵگای جیهانی چیدیكە له بهرامبهر حەمامی خوێنی سوورییە دهست له سهر دهست
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زۆربەی نوێنەرانی واڵتانی رۆژئاوایی كە لە كۆبوونەوەی ژێنێڤ دا بەشهدار بهوون ،هێرشهەكانی دەوڵەتهی سهوورییەیان بهۆ سهەر چەنهد ناوچهیههکی ئەم واڵتە مەحكهووم كهردو

ماری كالوین ،هەواڵنێری ئامریكایی حەوتوونامەی بریتانیهایی سهاندی تهایمه و رێمهی ئۆشهلیە راپهۆرتنێرو وێنەگهری  28سهاڵەی فەرانسهەوی لە هێرشهكدا بهۆ دەفتەرێهە لە
گەڕەكی عێمرۆ كە لە الیەن چاالكانی دژبەری دەوڵەتی سوورییە بۆ هەواڵنێران لە شاری حوم ،دیاری کراوه ،كوژران.
لەحاڵێكدا كە سەركوتی دڕندانەی ناڕازییانی سوورییە لە الیەن رێژیمی بهشار ئەسەدەوە بە توندترین شێوه بهردهوامه ،ئامریكها رۆژی چوارشهەممە پێهداگری كهرد كە ئەگەر
بهشار ئەسەد واڵمی رێگەچارە سیاسییەكان نەداتەوە ،ئەم واڵتە بە شێوەی نیهامی هاوكاریی دژبهرانی سوورییه دەكا.
بان گی مون ،سکرتێری گشتیی رێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکان و نهبیل ئهلعهرهبی ،سکرتێری گشتیی یهکیهتیی واڵتانی عهڕهب لهه بهیاننامهیههکی هاوبهشهدا رایانگهیانهد
که کۆفی عهنان ،سکرتێری پێشووی رێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکانیان وهک نوێنهری تایبهتیی خۆیان بۆ چارهسهریی قهیرانی سوورییه ههل بژاردوه.
بهپێی راپۆرتی کومیتهی تایبهتیی رێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکان ژماری کوژراوهکهانی یههک سهاڵی رابهردووی سهوورییه لهه  8111کههس تێپههڕیوه و هههر لههو پێوهندییههدا
 68111کهس له خهڵكی ئهو واڵتهش له الیهن ناوهنده ئهمنیهتییهکانی سوورییهوه دهسبهسهر و له زیندان خراون.
کۆمیتهی لێکۆڵینهوهی رێکخراوی نهتهوه یهکگرتوهکان دهڵێ کوشت و بنی نهیارانی دهسهاڵتی ئهسهد به فهرمانی راستهوخۆی کاربهدهسهتانی پلهبههرزی دهوڵههتی و ئهڕتهشهی
ئهو واڵته بهڕێوه دهچێ.
راپۆرتی کومیتهی گهڕان به دوای راستییهکانی رێکخراوی نهتههوه یههکگرتووهکان دهڵهێ کهه لهه یههک سهاڵی رابهردۆ دا پتهر لهه  511منهداڵ بهه دهسهتی تههک تیرهاوێژهکهانی
دهوڵهتی بهشار ئهسهدهوه کوژراون.
کۆنفنانسی"دۆستانی خهڵکی سوورییه"به بهشداری واڵتهانی جۆراوجهۆری دژبههری سیاسههتهکانی سههرکوت و زهبروزهنگهی بهشهار ئهسههد رۆژی هههینی لهه واڵتهی تهوونێ ،و بهه
قسهکانی مۆنسێف ئهلمهزرووقی دهستی به کار کرد.
وهزیری دهرهوهی قهتهر داوای یهکیهتیی لهه نێهوان گرووپههکانی نههیارای بهشهار ئهسههدی کهرد و گهوتی ئههو گرووپانهه دهبهێ لهگههڵ یههکتری هاودهنه بهن تهاوهکوو بتهوانن
پشتیوانیهکی زیاتری واڵتانی دۆست بۆ خۆیان دهستهبهر بکهن.

دانیشتنه دهستپێکی راگرتنی توندوتیژییهکان له سوورییه بێ.
بورهان غهلیوون سهرۆکی شووڕای نیشتمانیی سووریه له کۆنفنانسی دۆستانی سوورییه رایگهیاند که ئهگهر دهسهاڵتی بهشار ئهسهد بنووخێ خودموختاری بهه کوردهکهانی ئههو
واڵته دهدر .
سهەركۆماری ئامریكهها رۆژی هەینههی پهاش چههاوپێكەوتنی لەگەڵ سههەرۆك وەزیههری دانمهارك لە وتههووێژێكی كورتههدا بە هەواڵنێرانههی راگەیانهد كە كههاتی ئەوە هههاتوە كە بهشههار
ئەسەد لە دەسەاڵت بکشێتهوه و ئێستا كاتی ئەوەیە كە كوژرانی خەڵكی سوورییە بە دەستی دەوڵەتی ئهو واڵته رابگیردر .
لە هەڵوێستێکی چاوەڕوان نەکراو دا " ئیسماعیل هەنهیە" ،یەکێهک لە ڕێبەرانهی بههوتنەوەی حەمهاس لهه فەلەسهتین لە خوتبەکهانی نهوێژی هەینهی لە مهگەوتهی ئەلئەزههری
قاهیرەی میسر ،بە ئاشکرا پشتیوانیی خۆی بۆ خەڵکی ڕاپەڕیوی سوورییە دەربنی و سەرهەڵدان و خۆڕاگریی ئەوانی بە قارەمانەتییەکی بێ وێهنە بهۆ وهدەسهتهێنانی ئهازادی
و چاکسازی لە واڵته دا ناوبرد.
وەزیری دەرەوەی ئامریكا دڵنیایی داوه كە رێژیمی بەشار ئەسەد دەڕووخێ .هیالری كلینتهۆن رایگهیانهد کهه "هاوڕێیهانی سهوورییە" خەڵكهی ئەم واڵتە بە تەنیها جهێ نهاهێێن و
ئامریكا ئامادەیە زیاتر له جاران هاوكاریی ناڕازییانی سوورییه بكا.
كۆمیتەی هاوئاهەنگیی شۆڕشی سهوورییە رۆژی هەینهی 5 ،ی رەشهەممە رایگەیانهد کهه ئەرتەشهی ئهازادی سهوورییە بە هاوكهاریی خەڵهە ،شهاری "سهرجە"ی رزگهار كهردوه كە لە
ناوچەی "جەبەلول زاویە" هەڵ كەوتوە.
كههۆمیتەی هاوئههاهەنگی شۆڕشههی خەڵكههی سههوورییە رۆژی شههەممە رایگەیانههد كە سههەرەڕای سههەركوتی وەحشههیانەی رێژیمههی بهشههار ئەسههەد لههه دژی نهههیارانی دهسهههاڵت167 ،
خۆپێشاندان لە ناوچە جۆراوجۆرەكانی ئەم واڵتە بەڕێوەچووه.
رێژیمی بهشار ئەسەد هاوكات لەگەڵ بۆمبارانی ناوچه ئارامهکان و پهرهسههندنی تونهد و تیژییههکان لههو واڵتهه ،راپرسهی لهه سههر قهانوونی بنەڕەتیهی نهوێی ئههو واڵتههی
دهست پێ کردوه.

له وهزیرانی کابینهی بهشار ئهسهدیان گهمارۆ داوه.
شووڕای مافی مرۆڤی نهتهوه یههکگرتوهکان ئههوڕۆ دانیشهتنێکی بهپهلههی لهه بهارهی بهارودۆخی قههیراناوی سهوورییه پێهک هێنها و لههودا داوای لهه دهوڵههتی ئهسههد کهرد کهه
ئهمنیهتی گیانی و دابینکردنی پێداویستیه ئینسانیهکانی نهیارانی دهوڵهتی گهرهنتی و دابین بکا.
لە حاڵێكدا كە وەزارەتی نێوخۆی سووریە ئیدیعای كردوه كە زیاتر لە سهدا  89ی خەڵە ئهو واڵته دەنگی بەڵێیان بە قانوونی بنەڕەتهی نهوێی ئەم واڵتە داوە ،بەاڵم ئەم
راپرسیە لەگەڵ ناڕەزایەتیی ئۆپۆزیسۆنی سوورییە و گاڵتە پێكردنی واڵتانی رۆژئاوایی بەرەوڕوو بۆتەوە.

واڵتی ئاڵمان وێنای یەكیەتیی ئورووپا داوای ئەوەیان کردوه كە پەروەندەی دەوڵەتی سوورییە بە ههۆی "جینهایەتی دژە مرۆڤهی" لە دادگهای نێهونەتەوەیی الهههدا دا بخرێتهه
بهر باس.
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حیسام عەواك ،فەرماندەی عەمەلیاتیی ئەرتەشی ئازادی سوورییە هەواڵی ئامادەیی هێهە ئێرانییەكان بۆ بەربەرەكانی لەگەڵ دژبەرانی سوورییە ب و كردەوە.
کاربهدهستێکی پایهبهرزی رێکخراوی نهتههوه یههکگرتووهکان دهڵهێ کهه لهه سههرهتای سههرکوتی خۆپیشهاندهرانی سهووری بهه دهسهتی هێههه ئهمنیهتییههکانی بهشهار ئهسههد لهه
بههاری رابردوووه تا ئێستا زیاتر له  7511کهس کوژراون.

هێرشی هێههكانی بهشار ئهسهد زیاتر کردوه.
بورهان غهلیوون سهرۆکی شوورای نیشتمانیی سوورییه رایگهیاند که بۆ پشتیوانی له ئهڕتهشی ئازادی سوورییه دهفتهری نیهامی پێک هێناوه تاوهکوو به قسهی ناوبراو هههر
چهشنه یارمهتییهکی چهکوچۆڵ لهالیهن واڵتانی دۆستهوه له رێگای ئهو دهفتهرهوه بۆ ئهڕتهشی ئازاد راگوێهر .
شۆڕای مافی مرۆڤی رێکخراوی نهتهوه یهکگرتوهکان بهه  37دهنگهی ئههرێنی لهه بهرانبههر  2دهنگهی دژ بنیارنامهیههکی بهۆ مههحکوومکردنی سههرکوتی توندوتیژانههی نههیارانی
رێژیمی سوورییه پهسند کرد.
ئهلێکساندێر لۆکا شێویچ ،گوتهبێژی رهسمی وهزارهتی دهرهوهی رووسیه رۆژی ههینی رایگهیاند که مهرج نیه رووسیه له ئهگههری هێرشهی نیهامهی بهۆ سهوورییه لهه سههر ئههو
واڵته وهجواب بێ و یارمهتیی نیهامی بداتێ.
678
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خاچی سووری نێودهوڵهتی دهڵێ کاربهدهستانی سوورییه دیسانهکش رێگهی پێ نهداون بچنه نێو ناوچهی شهرلێدراوی باباعهمرو له شاری حوم.،
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رۆژنامهی واشنگتۆن پۆست ب وی کردۆتهوه ئێران پشتیوانی نیهامی و زانیاریی خۆی له هێههکانی سوورییه هاوکات لهگهڵ سهرکوتهکان لهو واڵته زیاتر کردوه.
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ئەندامانی شووڕای ئەمنیەت لە پشت دەرگا داخراوەكاندا لە بابەت رەشنووسی نوێی بنیارنامە بەدژی دەوڵەتی سوورییە ئاڵوگۆڕی بیرورایان كرد.
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حیسامەدین جێگری وەزیری نەوتی سوورییە ،بە ناڕەزایەتی دەربنین به هەڵسوكەوتی دهسهڵآتی واڵتهکهی لەگەڵ خەڵە وازی لە بەرپرسایەتیی خهۆی هێنها و پێوەنهدی بە
"شووڕای نیشتمانیی سووریە" گرتووه.
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هێههکانی حکوومهتی سوورییه له هێرشهکانیان بۆ سهر خهڵهکی ڕاپهڕیوی ئهو واڵته بهردهوامن و بهم جهۆرهی چاالکهان دهڵهێن بهه دهیهان کهسهیان لهه سهرانسههری سهووریهدا
کوشهتووه.
رۆژی ههینی که کۆمیتهکانی هاوئاههنگیی شۆڕشی سوورییه ناویان لێناوه " رۆژی وهفا بۆ ڕاپهڕینی کوردی"  ،له چهندین ناوچهی سوورییه خۆپهیشهاندان بهڕێوه چووهو هێهه

تاوانبار دەكا كە بە ناردنی هێهی چەكدار و پارە بۆ واڵتی سوورییە راستهوخۆ و ناڕاستەوخۆ یارمەتی بە سەركوتی ناڕازییانی ئەم واڵتە دەدا.

شاری ئەدلیب بوون گولەباران كران.

بەدی كردوە.

زیاترهوه لە بەرامبەر رێژیمی ئەسەد دا بەرگری .له خۆیان بکهن.
بەپێی راپۆرتی رادیۆ ئاڵمان ،كومیساریای بەرزی پەناخوازانی رێكخهراوی نەتەوە یەكگرتووەكهان رایگەیانهدوە كە لە مهاوەی چهنهد رۆژی رابهردوودا زیهاتر لە  2هەزار كەس
لە خەڵكی سوورییە له کۆڕهوێکدا پەنایان بۆ واڵتی لوبنان بردوە.
به پێی راپۆرتی ههواڵدهریی فهڕانسه" ،ئالێن ژووپه" وهزیری دهرهوهی فهڕانسهه رۆژی دووشههممه داوای لهه رووسهیه کهرد کهه کۆتهایی بهه پشهتیوانیهکانی خهۆی لهه سهوورییه
بێنێ.

لە ناوچەكانی دیكە بباتە دەرەوە .و ئەم كەسانەی كە لەم ماویەدا دەستبەسەر كراون ئازاد بكرێن.
رۆژنامەی واشینگتۆن پۆست نووسیویەتی كە هەندێە لە سێناتۆرە پلەبەرزەكانی ئهمریكا خوازیاری كردەوەی نیهامهی بە دژی رێژیمهی بەشهار ئەسهەدن هەتها پهێش بە هێرشهی
دڕندانە بۆ سەر خەڵكی سوورییە بگرن.
سەرەڕای سەركوتی توندی هێهە دژبەرەكانی رێژیمی سوورییە كە بۆ ماوەی چەند حەوتوو كۆنترۆڵی شاری "حۆم"،یان بە دەستەوە گرتبوو ،راپۆرتەكان بهاس لەوە دەكەن كە
نە تەنیا قەیران تەواو نەبووە ،بەڵكوو شارەكانی دیكەی سوورییەشی گرتۆتەوە.
بە پێی راپۆرتی هەواڵدەری فەڕانسە ئێستا بارودۆخی سوورییە بە رادەیەك نالەبار بووە كە دەوڵەتی پێكەن ،یەكێە لە سەرەكیترین پشتیوانانی رێژیمی بەشار ئەسهەد لە
شووڕای ئەمنیەت ،رایگەیاندوە كە بە تەمایە بە زووترین كات هاواڵتیانی خۆی لەم واڵتە بێنێتە دەرەوە
به پێی قسهکانی خالید حههموود ،گوتههبێژی "ئهڕتهشهی ئهازد لهه سهوورییه"چهوار کههس لهه ئهفسههرانی پلهه بههرزی ئهڕتهشهی سهوورییه چوونهتهه ریههی هێههکهانی نههیارنی
دهسهاڵتی بهشار ئهسهد.
به پێی راپۆرتی ههواڵدهرییهکانی مافی مرۆڤ له سوورییه رۆژی پێنج شهممه زیاتر له  15کهسی دیکه به تهقهی هێههکانی ئهڕتهش لهه سهوورییه گیانیهان لهه دهسهت داوه
که زۆربهیان له شاری حوم ،بوون.
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ئهمنییهتیهکانی بهشهار ئهسهد ڕووبهڕوویان بوونهتهوه.
سکرتێرى حهب ،سەرەک ،دژبەران ،دەوڵەت ،سوورییە داواکارى کوف ،عەنان ،نوێنەرى تایبەت ،رێکخراوى نەتەوە یەکگرتوەکان و یەکیەتی ،واڵتانی عەڕەبی بۆ بەڕێوەبردن،
وتووێژ لەگەڵ بەشارئەسەد ،سەرکۆمارى سوورییە بۆ کۆتای ،هێنان بە توندوتیژیەکان رەد دەکاتەوە
سهههرکۆماری سههوورییه لههه چاوپێکهههوتن لهگهههڵ کههووفی عهههنان ،سههکرتێری پێشههووی رێکخههراوی نهتهههوه یهههکگرتوهکان ،و نێههردراوی یهکیهههتیی واڵتههانی عهههڕهبی ،نهههیارانی
دهسهاڵتهکهی وهک بهرپرسیاری توندوتیژییهکانی ئهو یهک ساڵه ناساندوه.
سێرگی الورۆف و حەمد بنی جاسم ،وەزیرانی دەرەوەی رووسیە و قەتەر رێككەوتنێكی  5ماددەییان بۆ كۆتایی هێنان بە توندوتیژییهکانی دژی خەڵكی سوورییە لە الیەن
دەسەاڵتدارهتیی ئەم واڵتەوە ،ئیمها کرد.
کههووفی عهههنان نێههردراوی تایبهههتی رێکخههراوی نهتهههوه یهههکگرتوهکان و یهکیهههتیی واڵتههانی عهههڕهبی دوای دووههههمین چاوپێکهههوتنی خههۆی لهگهههڵ بهشههار ئهسهههد ،سهههرکۆماری
سوورییه گوتی که سازدانی ئاشتی له نێوان الیهنهکانی دژی یهک له سووریه کارێکی دژواره.
له کردهوهیهکی گرین دا بۆ چارهسهری قهیرانی مهشرووعیهتی حکوومهت له سوورییه ،سێرگێئی الورۆف وهزیری دهرهوهی رووسیه قبووڵی کرد که دهسهاڵت له سوورییه له
بهشار ئهسهدهوه بۆ جێگرهکهی راگوێهر .
لهگهڵ درێژهی ههوڵه دیپێۆماتیکهکاندا ،تێکههڵچوون له نێوان هێهه دهوڵهتییهکان به تایبهت هێرشی ئهرتهش و هێهه ئهمنیهتییهکان بۆ سهر شاری ئهدلێب له سوورییه
ههروا بهردهوامه و تهنیا له رۆژی رابردوودا النیکهم  91کهس لهو واڵته دا کوژراون
رێکخراوی چاودێری مافی مرۆڤ دەڵێ که حكوومەتی سوورییە بۆ رێگرتن له راكردنی خەڵكی واڵتهکهی ناوچە سنووریەكانی ئەم واڵتەی لەگەڵ توركیەو لوبنان میننێژ
كردوە.
کۆفی عهنان بۆ تاوتوێی رهوشی سوورییه له ئانکارا لهگهڵ ڕهجهب تهیب ئۆردۆغان سهرۆک وهزیرانی تورکیه و ئهحمهد داوود ئۆغلو ،و وهزیری دهرهوهی ئهو واڵته
کۆبۆتهوه
كاربەدەستێكی رێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان دەڵێ که تا ئێستا زیاتر لە  8هەزار كەس لە ئاڵۆزییەكانی واڵتی سوورییە دا كوژران.
رێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان و یەكیەتیی عەرەب دوای چاوپێکهوتن له گهڵ بهشار ئهسهد قەرارە لەگەڵ دژبەرانی ئەسەد لە واڵتی توركیە دابنیشێ.
ویلیام هی  ،وهزیری دهرهوهی بریتانیا گوتوویهتی که ئێستا کاتی ئهوه هاتوه که رێبهری و یهکیهتیی خۆمان بۆ دۆزینهوهی رێگهچارهیهک بۆ قهیرانی سوورییه پیشان
بدهین.
دژبهرانی حکوومهتی بهشار ئهسهد له سوورییه ههواڵی "کوشتنی  47کهس ژن و منداڵیان به دهستی رێژیمی بهشارئهسهد له شاری حوم ،راگهیاند.
وهزیرانی دهرهوهی چهند واڵتی ئهندامی شووڕای ئهمنیهتی رێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکان رۆژی دووشهممه له کۆبوونهوهیهکدا قهیرانی سوورییهیان تاوتو کرد.
به پێی راپۆرتی ههواڵدهریی فهڕانسه ،تورکیه دروستکردنی ئوردووگایهکی نوێی بۆ  21ههزار پهنابهری سووری دهست پێ کردوه.
عهڕهبستان رۆژی چوارشهممه بالوێهخانهی خۆی له سوورییه داخست و سهرجهم کارمهندهکانی خۆی لهو واڵته بان کردهوه .وهزارهتی دهرهوهی عهڕهبستان له بهیانیهیهک
دا رایگهیاند که ئهو بنیاره به لهبهرچاوگرتنی ئهو رووداوانهی که ئێستا له سوورییه له ئارا دان ،دراوه.
لە نوێترین راپۆرتی رێكخراوی لێبوردنی نێونەتەوییدا باس لەوە کراوه كە لە سەرەتای وهڕ کهوتنی بهووتنەوەی ناڕەزایەتی بە دژی رێژیمی ئەسەد لە سوورییە ،لە
بەندیخانەكانی ئەم واڵتەدا بە بەردەوامی خەڵە ئەشكەنجە دراون.
بەپێی راپۆرتی خەبەر ئانالین ،سێرگئی الورۆف وەزیری دەرەوەی رووسیە بۆ یەكەم جار سهبارهت به درێژهی توندوتوژییهکانی سوورییه رەخنەی لە بەشار ئەسەد ،سهرۆک
کۆماری ئهو واڵته گرت.
دوای تێپهڕینی یهک ساڵ له ناڕيهایهتییهکانی خهڵک به دژی دهسهاڵت زیاتر له  8ههزار کوژراو کهس له خهڵکی ئهو واڵته کوژراون و  231ههزار کهسیش بریندار بوون.
رۆژنامهی بریتانیایی گاردیهن رۆژی پێنج شهممه به ب وکردنهوهی نێوهڕۆکی "ئیمهیلهکانی " بهشار ئهسهد نووسی که ئهسهد له سهرکوتی ناڕازیانی سووری راوێژی لهگهڵ
ئێران کردوه.
بە پێی راپۆرتی ئەلجەزیرە ،واڵتانی كوەیت و بەحرەین رایانگەیاندوه كە باڵوێهخانەكانی خۆیان لە دیمش دادەخەن و ههموو دیپێۆمات و كارمەندانی خۆیان لەم واڵتە
دهکێشنهوه.
بەپێی راپۆرتی هەواڵدەریی فەرانسە كاربەدەستێكی وەزارەتی دەرەوەی توركیە داوای لە هاواڵتیانی خۆی لە سوورییە كردوه كە هەرچی زووه خاكی ئەم واڵتە بە جێ بێێن
بە پێی راپۆرتی كاناڵی هەواڵی " سی.ئێن.ئێن"؛ دوو تەقینەوەی بههێه لە دەورووبەری ناوەندو دامەزراوە دەوڵەتیەكان لە شاری دەمش  ،پێتەختی سوورییە رووی داو بهو
هۆیه النیكەم  27كەس کوژران.
نەبیل ئهلعەرەبی ،سكرتێری گشتی یەكیەتیی واڵتانی عەرەب ،لە وتووێژ لەگەڵ رۆژنامەی شەرقولئەوسەتدا پێداگری كردوه كە ئێستا رێگە چارەی تێپهڕین له قەیرانی
سوورییە لە بەر دەست رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان دایە.
بان كی مون سكرتێری گشتیی رێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان ،ئەم بۆمب نانەوەیەی سوورییه كە  27كوژراوی لێ كەوتەوە مەحكووم كردو خوازیاری كۆتایی هێنان بە
توندوتیژی لەو واڵته بوو.
بە وتەی سەرچاوەیەكی دیپێۆماتیە ،بە پێی بنیاری یەكیەتیی ئورووپا سهروهت و سامان و داراییەكانی "ئەسما ئەلئەسەد" ،هاوسەری دیكتاتۆری سوورییەو كەسانێكی دیكە
لە ئەندامانی بنەماڵەی بهشار ئەسەد لە واڵتانی ئوروپایی دهستیان به سهردادهگیر و هەروەها چوونی ئەم كەسانە بۆ ئوروپا قەدەغە دەكر .
واڵتانی رۆژئاوایی " هەوڵەكانی ئێران" بۆ چەكدار كردنی رێژیمی بەشار ئەسەد لە سوورییەیو ناردنی ناقانوونیی چەك بۆ هێهە ئەمنیەتیەكانی ئەم واڵتە بە مەبەستی
سەركوتی خەڵكی سوورییە مەحكووم دەكەن.
شۆڕای ئهمنیهتی نهتهوه یهکگرتوهکان رۆژی چوارشهممه 2ی خاکهلێوه له بهیانیهیهکدا پشتیوانی خۆی له ههوڵهکانی کووفی عهنان نێردراوی تایبهتی نهتهوه
یهکگرتوهکان بۆ راگرتنی خێرای توندوتیژییهکان له سوورییه دهربنی.
كاربەدەستانی ئامریكایی دەڵێن پشتیوانی ئێران و رووسیە لە دەوڵەتی دیمش لە سەرەكیترین هۆكارەكانە كە بۆته هۆی ئهوهی هەتا ئێستا رێژیمی ئەسەد نەڕووخێ.
چاودێران و چاالكانی سووری رایانگهیاند :رۆژی ههینی دهیان ههزار كهس له سوورییه له چهند ناوچهیهكی جیاجیا له رۆژی ههینی که به "ئهی دهمش ئێمه وا هاتین"
ناودێر کرابوو خۆپیشاندانیان سازكرد.
كۆفی عەنان نوێنەری تایبەتی رێكخراوی نەتەوە یەكگرتوەكان و یەكیەتیی عەڕەب لە كاروباری سوورییە ،هەروەها لە هەوڵی ئەوە دایە كە رێگە چارەیەكی ئاشتیخوازانە
بۆ قەیرانی سوورییە بدۆزێتەوە .ناوبراو لە سەفەری خۆیدا بۆ رووسیە چاوی بە كاربەدەستانی رووسی لە كرملین كەوت و قەرارە بۆ واڵتی چینیش بچێ.
كاربەدەستانی رۆژئاوا بە فەرمی ئێرانیان بە تاوانی ناردنی چەك و مادەی ژەهراوی بۆ رێژیمی ئەسەد مەحكووم كرد.
کۆمهڵهی چاودێری مافهکانی مرۆڤی سوورییه بنکه له بریتانیا دهڵێت له بهرهبهیانی رۆژی شهممهوه تۆپهبارانی گهڕهکی خالیدیهیهی شهاری حوم ،دهسهتی پهێهکردوه.
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بارودۆخی جەستەیی زیندانییەكی سیاسیی كوردی خەڵكی سوورییە بە هۆی پێنانەگەیشتنی پهیشکی و دەرمانی لە مەترسیی جیددی دایە.
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ئۆپۆزێسیۆنی سوورییە دەڵێ که هیچ بنوایەكی بە بەڵێنەكانی دهسهاڵتی سووریە نیە كە له ڕووی ناچاری واڵمی پێشنیاری ئاشتیی كووفی عەنانی پێ داوەتەوە كە لە شهەش

238

28ی مارسی 2162

239

29ی مارسی 2162

241

29ی مارسی 2162

بەپێی راپۆرتی ماڵپهڕی "كوردانە" رۆژی سێشەممە 7 ،ی خاکهلێوه ،دوو چاالكی رۆژئاوای كوردستان به دهستی هێهەكانی بەشار ئەسەد كوژران.
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بهپێی ههواڵێکی سایتی فهرمیی تورکیه(،)TRTژمارهی ئهو کهسانهی له سوورییه له ترسی سهرکوت کردنی حکومهتهکهیان روویهان لهه تورکیهه کهردووه ،رۆژ بهه رۆژ زیهاتر
دهبێ و ئێستا له 67ههزار و  211کهس تێپهڕیوه.
بهپێی ههواڵێکی بیبیسی ،دێمیتری مێدڤێدێف ،سهرۆک کۆماری رووسیه وریایی داوه و دهڵێ کهه ههوڵههکانی "کهۆفی عههنان" ،نوێنههری نهتههوه یههکگرتووهکان و یهکیههتیی
واڵتانی عهڕهبی بۆ کاروباری سوورییه ،دوایین ههله بۆ پێشگرتن له روودانی شهڕی ناوخۆیی له سوورییه.
بە وتەی كاربەدەستێکی ئامریكایی ،ئۆباماو ئەردۆغان لە چاوپێكەوتنی خۆیاندا لەسەر ئەوه رێە كەوتوون كە یارمەتیی دژبەرانهی ئەسهەد بهدەن هههروهها ئامریكهاو تهوركیە
بنیاریان داوە كە یارمەتیی غەیرە نیهامیی وەك ناردنی كەرەستەی موخابرات به دژبەرانی ئەسەد بگەیەنن.

ماددەدا ئامادە كراوە.
رێکخراوی نهتهوه یهکگرتوهکان رایگهیاند که لهو ساڵهی رابردوودا ژمارهی ئههو کهسهانهی بهه ههۆی بهارودۆخی ئهاڵۆزی سهوورییه گیانیهان لهه دهسهت داوه گههیشهتۆته 9هههزار
کهس.
ناوی پیالی ،سەرۆكی شوورای مافی مرۆڤی رێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان ،لە وتووێژێكدا لەگەڵ بی بهی سهی گوتوویههتی كە هێههە ئەمنیەتیەكهانی دەوڵەتهی بهشهار ئەسهەد
هەروەها له هێرش كردنەسەر خەڵكی مەدەنی ئەم واڵتە و جینایەت دژی مرۆڤایەتی بهردهوامن.

عێراق بهڕێوه دهچێ ،دژایهتی لهگهڵ دهستێوهردانی نیهامی دهرهکی له سوورییه به مهبهستی کۆتایی هێنان به قهیرانی سوورییه کراوه.
هەواڵدەری رۆیتێرز رۆژی هەینی لە راپۆرتێكی تایبەتدا باسی لە یارمەتیی كۆماری ئیسهالمی بە هاوپهیمانهه عەڕەبەكەی خهۆی "سهوورییە" ،بهۆ دهورلێدانههوهی گەمارۆكهانی
رۆژاوا دژی سوورییه و فرۆشتنی نەوتبه هۆی نێوبژیوانیی كۆمپانیایەكی چینی كردوه.
نوێنەرانی دەیان واڵتی الیەنگری دژبەرانی دەوڵەتی سوورییە رۆژی یەكشهەممە دووهەمهین كۆبهوونەوەوی خۆیهان وەك واڵتهانی دۆسهتی سهووریە لە ئیسهتانبول بەڕێهوە دهبههن و
لەم دانیشتنەدا لە بابەت ئاڵوگۆڕە سیاسییەكان لەم واڵتە قەیران لێدراوهدا وتووێژ دهکهن و له سهریان ساغ دهبنهوه.
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دهوڵهتی باراک ئۆباما ،وهزیری بهرگری و دوو کاربهدهستی پلهبهرزی نیهامی و ئهمنیهتیی سوورییهی خستۆته لیستی رهشی گومارۆکانی خۆیهوه.
عەبدولمەمید دەروێش سەرۆك ،شاندى وتووێژکاری ئەنجهوومەن ،نیشهتمانی ،كهوردى سهوورییه بە ئاژانسهی "كوردسهتان بهۆ دەنگوبهاس" ى راگهیانهد کهه لەبەرئەوەى بانگهێشهتی
كۆنگرەى دووهەم" ،دۆستان ،سوورییه" نهکراون ،کورد لهو کۆنگرهیهدا بهشدار نابێ لەمرۆ یهکشهممهوه له ئیستەنبوڵ دهستی پێ کردوه.

سهرچاوه  :ماڵپهرهکانی کوردستان و کورد و حدک میدیا

